Ján Vrtíš, Muránska DIhá Lúka 170
Obecný úrad Muránska Dlhá Lúka

18 12 2O1~

Starosta obce
05001 Muránska Dlhá Lúka 111

Vec: Žiadosť o zaslanie dokladov podľa zákona NR SR Č. 211/2000Z.z. v znení neskorších
zmien a doplnkov.
Žiadam starostu obce Muránska Dlhá Lúka v súlade so zákonom Č. 211/2000Zz. v znení
neskorších zmien a doplnkov o verejnom prístupe k informáciám o úplné zverejnenie
nasledovných dokladov:
1, Zápisnicu a prijaté uznesenia z prvého zasadnutia obecného zasadnutia nových poslancov
OZ Po vol‘bách 2014.
2, Zápisnicu a prijaté uznesenia z druhého zasadnutia poslancov obecného zastupitel‘stva.
3, Prijatý rozpočet obce na rok 2015
4, Kom pletný výsledok vykonaného auditu na roky 2012 a 2013.
5, Správu hlavnej kontrolórky ku záverečnému účtu za rok 2013

Hore uvedené dokumenty žiadam zaslať na moju e mailovú
janvrtis5254~gmail.com, alebo vrtis@centrum.sk, v zákonom stanovenej dobe.

V Muránskej Dlhej Lúkel7. 12. 2014

Ján Vrtiš

adresu,

Obec Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 111, 05001 Muránska Dlhá Lúka

Ján Vrtíš
Muránska Dlhá Lúka 170
05001 Muránska Dlhá Lúka

Vaša značka:

Naša značka:

Vybavuje:

VMura‘nskej Dlhej Lúke, dňa

1082/2014

Ing. Rusňák

30.12.2014

Vec: Žiadosť odpoved‘
-

Na základe Vašej žiadosti (1082/2014 prijatej dňa 18.12.2014)podľa zákona 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám Vám odpovedáme nasledovne.
Kbodu:
1. Zápisnica je zverejnená na stránke obce www.muranskadlhaluka.sk
2. Zápisnica ešte nie je vyhotovená. Zverejníme ju na obecnej stránke Po overení overovateľmi.
3. Rozpočet bol zvere~nený v úradnej tabuli 15 + 15 dní, preto Vám ho posielat‘ nebudeme.
4. Výsledky auditov máte v prílohe.
5. Správa hlavnej koni rolórky je v prílohe.

ĺ(

S pozdravom

Ing. Marek Nosko
starosta obce

Prílohy: správa audítora za rok 2012 a 2013, stai~ovisko hlavného konüolóra k záverečnérnu účtu 2013

Telefón:058/488] 033 Fax: 058/4881032 IČO:00328545 DIČ.2020724728
E—mail: obecmdll 11 ~gmail. coin (no~ý e—mail), obecmdl@centrinn.sk (stan~ e-mail,)
Bai,kové spojeiiie: VUB Revúca: 2512 6582/0200 (SEPA: SKJ9 0200 0000 0000 2512 6582)

.Sp1áv2 np.závtd~irn ~ndftnr2
Dp~i‘uí ú~tu“flej áviĽrky L0
k 31. 12.2012

pre Obecné zastupitel‘stvo obce
Muránska DH‘á Lúka

UslwtaČnil&sornaudiLpripqjenaj ..ůčtovnej ..zá.vi~ky. Oh

Min~1‘i~ fl1h~ ĺ ~ 1ctnn~ oh~}wj~ m~v~ahii

zostavenú ~ 31. 12.2012, ~výkai~ ziskov a strát apomárnky zaTok, *toiý sait uveclenému dátuixw skončil,
ako aj prehl‘ad významných ůČtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich poznániok.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu obce za účlovnú zóvierku

.

Za zostavenie a objektivnu.prezentáciu úČi ovnej závierky v súlade so Zákonom o úČtovníctve Č. 43112002
Zi. rznení jeho dod
jezodpovedný~starostaobce. Táto‘zodpovednosť~zahÍňaiiávrh, implementácin

a zachovávanie interných kontrol nevyhnutných pre zostavenie účtovnej závierky, bez významných
nesprávností, Či už v dósledku podvodu alebo chyby. Starosta obce je zodpovedný za dodržiavanie
pravidiel rozpočtového hospodšrenia, vývoj dihu a používanie návratných zdrojov ~nancovania podľa
zákona Č. 583/2004 Z. z. v platnom znení.
.Zodj2avedzlosĹaudíÍorn.

.

Mojou zodpovednosťou je v~jadrif názor na túto účtovnú závierku na základe auditu. Audit som
uskutočmla v sulade sMedzuiárodnymi audítorskymi štandardnu Podl‘a tychto štandardov mám audit
naplánovať a vykonať tak, aby som získala prunerané uisteiue, že učtovná závierka neobsahuje vyznamné
nesprávnosti. Audit zahfňa overenie dókazov, ktorě dokládujú sumy a mé údaje v účtovnej závierke, na
zaklade testov Audit ďalej obsahuje zbodnotenie použitych učtovuych pmicípov azhodnotenie
1,rezentácie ‚~iětovnej ‘závicrky Sako celku. <3bsahuje zhodnotcnie ~vhodnosti -použitých účtovných ‘zásad
a metód a pnmeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom, ako aj zhodnotenie
prczentácie účtovncj závierky ako cetku.
SuČasfou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadlženosti obce a overeme použitia
návratných zdrojov ~nancovania, vyplývujůce zo zákona Č. 583/2004 Z. z. a rozpočtových pravidlách
v zneril neskorších~predpisov.
Sorn -přesveděená, ~e ‘auditorské ‘il~kazy,
zAskala, j~y~ ~ ‘východisko ~pre ‘m~j
názor.
~

Základpre podmienené stanovisko

Účtovná jednotka nesprávne vykázala stav aktív, keď novoobstaraný dlhodobý majetok nebol v správnej
vyške ‘odpiso~vany ~ ‘uviedla ~učtovnej ~ávior4~e ~mžšw 1iednotu pozemkov ‘eproh ~kutoČnámu stavu
Výsledok hospodšrenia ovplyvnila nesprávnym úČtovanlm Ča~óvého rozlíšenia vo výške 1 539 €
a nesprávnou výškou odpisov vo výške 807 E.
.

Podmienené stanovisko

m~jh&n‘~viska,,nkr‘m vplyyiw *kiitn~in‘kI [‘~nýi~h. vn‘t‘~ku Z~kI2d p~odmi~~nřné
učto“ná závierka poskytuje yiis‘~tJlvý * abjel‘tívny UbI~iL olln*nčnej situácu obce k
31. 12. 2012 a výsledkocli jcj hospodárenla a peňažné toky za rok, ktorý sa skončil k uvedenému
dátumu, v súlade so Zákonom o účtoviííctve.

fndI‘~

gtanovigko,

.~práv~ O

fd‘pn

vkÚ‘J17,~knnR ~ pr‘dp[‘nv.

Na základe overenla rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach úČtovnej závierky
konštatujem, že som zistila
skutočnosti, ktoré sú v rozpore s pravidlami rozpočtového
hospodárenia. Výdavky bežného rozpočtu boll prekročené o 2280 € a neboli kryté rozpočtovým

.

Správa nezávislého audítora
o overení účtovnej závlerky zostavenej k 31. 12. 2013
pre Obecné zastupitel‘stvo obce
Muránska DIM Lúka
UskutoČnila som audit pripojenej úČtovnej závierky Obce Muránska DIM Lúka, ktorá obsahuje sůvahu
zostavenú k 31. 12.2013, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok, ktoiý sa k uvedenému dátumu skončil,
ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich poznámok.
Zodpovednosťš‘a‘u‘árneho orgánu obce za úČtovnú závierku

.

Za zostavenie a objektívnu prezentáciu úČtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve Č. 431/2002.
Z.z. v znení jeho dodatkovje zodpovedný starosta obce. Táto zodpovednosť zahfňa návrh, implementáciu
a zachovávanie interných kontrol nevyhnutných pre zostavenie úČtovnej závierky, bez významných
nesprávnosti, Či už v důsledku podvodu alebo chyby. Starosta obce je zodpovedný za dodržiavarne
pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dihu a použfvame návratných zdrojov uinancovania podľa
zákona Č. 583/2004 Z. z. v platnoin znení.
Zodpovednosď auditora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto úČtovnú závierku na základe auditu. Audit som
uskutoČnila v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardmi, Podľa týchto štandardov mám audit
naplánovať a vykonať tak, aby som získala primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné
nesprávnosti. Audit zahfňa overenie důkazov, ktoré dokladujú sumy a mé údaje v účtovnej závierke, na
základe testov. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie použitých ůčtovných princípov a zhodnotenie
prezentšcie účtovnej závierky ako celku. Obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad
a metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutániym orgánom, ako aj zhodnoteme
prezentácie účtovnej závierky ako celku.
SúČasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadíženosti obce a overenie použitia
návratných zdrcjov flnancovama, vyplývajúce Zo zákona Č. 583/2004 Z. z. a rozpočtových pravidlách
v zneni neskorších predpisov.
Som presvedčená, že auditorské důkazy, ktoró som získala, poskytujú dostatočné východisko pro můj
názor.
Základpre podmienené stanovisko

Účtovná jednotka nesprávne vykázala stav aktív, keď novoobstaraný dihodobý majetok v celkovej
hodnote 9383 € nebol v správnej výške zaradený do použfvania a odpisovaný a uviedla v účtovnej
závierke nižšiu hodnotu pozemkov oproti skutočnému stavu.
Podmienené stanovisko

PodFa mójho stanoviska, okrem vplyvov skutočností opísaných vodseku Základ pre podnilenené
stanovisko, učtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny obraz o ilnančnej situácil obce k
31. 12. 2013. a výsledkoch jej ‘hospodárenla. a ‘péňažné toky Za rok, ktorý Sa skončil k uvedenému
dátumu, v sůlade so Zákonon‘ o účtovnlctve.
Správa o d‘alšfch požiadavkách zákona a predpisov
Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závlerky
konštatujeni, že som flezistHa vo všctkých významných suvislostlach skutočnostl,, ktoré by
spochybňovali vykázané výsledky ‘rozpočtového hospodárenla. Stav vykázaného dibu obce
a návratných zdrojov podl‘a mójho overenla je zhodný sostavom vykázaným v

V Rožňavo 28. 7.2014

Ing. Monika Kešeláková
licencia SKAU Č. 446
Pod Kalváriou 9
048 01 Rožňava
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Hlavný kontrolór obce Muránska Dlhá Lúka

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce
MuránskaDlhá Lúka
Za rok 2 0 1 3
V zmysle ~ 18 fods.1 písm.c) zákona č.369/1 990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zrnien a doplnkov
predklad ám
odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Obce Muránska Dlhá Lúka za rok 2013.
Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu
Obce Muránska Dlhá Lúka za rok 2013. Návrh bol zverejnený dňa 12.02.2014 na úradnej
tabuli.
Návrh záverečného účtu Obce Muránska D]há Lúka bol spracovaný v súlade so zákonom
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. Návrh záverečného
účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy v z.n.p. a zákona č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škól, stredných škól
a školských zariadení v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy.

Náležitosti návrhu záverečného účtu.
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade aj so „Zásadami rozpočtového
hospodárenia obce,, a so „Zásadarni hospodárenia a nakladania s majetkorn Obce Muránska
Dlhá Lúka.,,
Obec v zmysle ~ 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územllej samosprávy splnila
povinnost‘ dat‘ si overit‘ účtovnú závierku podl‘a zákona o obecnom zriadení ~ 9 ods.4
Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podl‘a ~ 16 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podl‘a ~
10 ods.3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifíkáciou, bilanciou aktív a pasív, prebl‘ad
o stave a vývoji dihu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pósobnosti.
Udaje o p]není rozpočtu boli spracované podl‘a rozpočtovej klasifikácie v zmysle
metodického usmernenia MF SR č.MF-0101752004-42 zo dňa 8.12.2004-v znení zrnien a
doplrikov ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej
klasiťikácie, ktorá je závázná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov úzenlnej
samosprávy.
Obec spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu príjmov
podl‘a ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a položky. Návrh záverečného
účtu v oblasti pinenia rozpočtu, výdavkov spracovala a predložila podl‘a funkčnej a
ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie.
Obec postupovala podl‘a ~ 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovorn hospodárení súhmne
spracovala do záverečného účtu obce. V súlade s ~ 16 ods.2 cit zákona finančne usporiadala
svoje hospodárenie vrátane finančných vzt‘ahov k subjektom, ktorým poskytla prostriedky zo
svojho rozpočtu. Dalej usporiadala finančné vzt‘ahy k SR, štátnym fondorn, rozpočtu vyššieho
územného celku. Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podl‘a ~ 16
ods.5 o rozpočtových pravidlách územnej samo správy, a to údaje o plnení rozpočtu v členení
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podl‘a ~ 10 ods.3 cit. zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív,
prehľad o stave sa vývoji dihu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich
pósobnosti.
Udaje o nákladoch a výnosoch podnikatel‘skej čin~nosti a prebľad o poskytnutých zárukách
podľa jednotlivých príjemcov návrh rozpočtu neobsahuje, pretože obec nevykonáva
podnikateľskú čirmost‘ a neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecných právnych predpisov.

I. Údaje o plnení rozpočtu.
Finančné hospodárenie Obce Muránska Dlhá Lúka sa nadilo rozpočtom, ktorý bol
schválený uznesením obecného zastupitel‘stva číslo 113/11/12/2012 prijatého dňa 11.12.2012
na riadnom zasadnutí OZ.
Schválený rozpočet Obce Muránska Dlhá Lúka bol v priebehu roka upravovaný :
dňa 26.09.2013 rozpočtové opatrenie 1/2013 uzn.č.137/29/6/2013
dňa 05.12.2013 rozpočtové opatrenie 2/2013 uzn.č. 152/05/12/2013
-

Rozpočet celkove
a+b+c

r.2011
Schvál.
rozp.

r.2011
Cerp.
rozp.

r.2012
SchváL
roz.

r.2012
Cerp.
rozp.

r.2013
Schvál.
rozp.

r.2013
Cerp.
rozp.

Príjrny celkové
Výdavkycelkové
Hospodárenie—prebytok
schodok

313 726
313726

481 507
444949
36558

474 961,95
474961,95

476 593,21
472111,44
4481,77

540 499
535499
5000

550 640,07
532041,53
18 598,54

r.2013
Schv.rozp
531 499
519 664
11 835

r.2013
Cerp.rozp.
541 640,07
516 220,19
25 419,88

-

Bežný rozpočet
a
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Hospod.-prebytokschodok

r.2011
ScháLroz
313 726
305 549

r.2011
Cerp.rozp
393 284
387 536
5 747

r.2012
Schvál.rozp.
426 408
409 246,77
17 161,23

r.2012
Cerp.rozp.
428 039,26
411 526,44
16 512,82

Kapitálový rozpočet
b
Kapitálové príjrny
Kapitálové výdavky
Hospod.-prebytokschodok

r.2011
Schvál. rozp.
0
8 177
-8 177

r.2011
Cerp.rozp.
31 618
36 701
-5 083

r.2012
Schvál.rozp.
28 462,75
48 115,48
-19 652,73

r.2012
Cerp.rozp.
28 462,75
43 252,10
-14 789,35

r.2013
Sehvál.r.
9 000
15 115
6 115
-

r.2013
Cerp.r.
9 000
14 581,34
5 581,34
-
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Finančné operácie
c

Príjmové fm.operácie
Výdavkové f~n.operácie
Hospod.-prebytokschodok

r.2012
Schvál.
rozp.
0
0

r.2011
Cerp. rozp.

r.2012
Schvál.rozp.

r.2012
Cerp. rozp.

56 605
20 712
35 894

20 091,20
17 599,70
2 491,50

20 091,20
17 332,90
2 758,30

r.2013
Schvál.r.

-

0
720
720

r.2013
Cerp. roz

-

0
1 240
1 240

Celkové príjmy boli dosiabnuté vo výške 541 642,- €pri rozpočte 531 499 €t.j. 101,91 %.
Významnou položkou v hospodárení obce sú daňové príjmy, z toho hlavne podielové dane.
V roku 2013 podielové dane boli poskytnuté vo výške 204 305,- € t.j. 97,55 %‚ tieto príjrny sa
nedajú ovplyvnit‘.
Daňové príjmy boli naplnené na 95,67 %‚ čo predstavuje sumu 234 677,- € oproti r.2012 keď
boli v sume 199 277,69 €. Príjmy z prenájrnu budov a ostatné nedaňové príjmy boli
dosiahnuté v porovnaní s plánovanými príjrnami na 106,73 % čo predstavuje sumu 27 078 €.
Veřkú úlohu na dosiahnutí týchto výsledkoch majú aj adrninistratívne poplatky a poplatky
a platby z nepriemysehiého a náhodného predaja služieb.
Finančná situácia obce oproti predchádzajúcim rokom výrazne zlepšila. Zlepšila sa aj situácia
vo vymáhaní daní a poplatkov.
Granty a transfery boli dosiahnuté vo výške 279 886 € t.j. 107,31 % oproti plánu 260 831 ‚€
Tuzemské kapitálové transfery bolí poskytnuté vo výške 9 000 €.
Vykazovaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s ~ 2 písm. b) a c) a ~ 10
ods.3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v z.n.p. podl‘a opatrenia MF SR č. 1 6786/200x-3 1, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, štátne fondy, obce a VUC.
Podľa príslušných ustanovení ~ 15 a 16 zák. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
o použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Obecné zastupitel‘stvo
rozhoduje aj o použití prebytku alebo o spósobe vysporiadania schodku pri prerokúvaní
záverečného účtu obce.
Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 5 58 1,34 €je krytý prebytkom bežného rozpočtu.
V kapitálových výdavkoch I 14 581,34 / sú zabrnuté:
Zhotovenie kamerového systému
5 030,- €‚
Oddychová zóna obce I. etapa Koliba 8 946,40
Nákup pozernkov
604,94
-

—

—
-

Zhrnutie:
Bežné príjrny: 541 640,07
Bežné výdavky: 516 220,19 Prebytok hospod.: + 25 419,88 €
Kapit.príjmy: 9 000
Kap.výdavky: 14581,34 Schodok hospod.: -5581,34 €
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu: + 18 598,54 €
Celkový výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu :

+

19 838,54 €
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Z prebytku bežného rozpočtu sú vylúčené účelovo viazané prostriedky vo výške 6 056,58 € a
financovanie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 5 58 1,34 EUR.
Výsledok Po vylúčení viazaných prostriedkov je 13 781,96 EUR.
S celkovým hospodárením Obce Muránska Blbá Lúka vyslovujem vel‘kú spokojnost‘
a želám veľa úspechov, a optimizmu v roku 2014.
Obec prijala nasledovné tuzemské bežné granty:
ZMOP
Grant kult.podujatia
Nadácia Orange:
Nadácia Orange
Nadácia Orange:
Združ.obcí Mikr.MP
Grant UCM/GranáTT
Spolu:

Výstup M.Babjaka
Zijeme medzi vami
Najkrajšie Vianoce
MyVám ukážeme ako
Vystúpenie Babjak

Na prenesený výkon REGOB
Na prenesený výkon v oblasti špeciálneho staveb.úradu
Na miestne komunikácie cestná infraštruktúra
Na prenesený výkon starostlivosti o život.prostredie
Na rodinné prídavky
Na zabezpečenie zvýšenia platov zamastn.v školstve
Na výkon osobitného príjemcu
Na výkon osobit.príjemcu Rod.prídavky
Na Aktivačnú činnost‘
Normatívne fin.prostriedky na úseku školstva ZŠ
Normatívne fm.prostriedky na výchovu a vzdelávanie SZP ZŠ
Normatívne fin.prostriedky na výchovu a vzdelávanie MŠ
Nenormatívne fin.pro str. na záujrn.vzdelávanie
Dávka vbrnotnej núdzi
Dotácia na školské potreby
Z toho: dotácia ZŠ: 2 523,20
dotácia MŠ: 464,80
Dotácia_na_stravu_pre_diet‘a_v_hmotnej_núdzi
Z toho: dotácia ZŠ: 10 738,Dotácia MŠ: 1 823,Dotácia na asistenta učiteľa
Dotácia MŠ asistent učitel‘a
Kornunitné centrum
Spolu:
Obec prijala nasledovné tuzemské kapitálové transfery:
Na kamerový systém: 4 000,- €
Na oddychovú zónu: 5 000,- €

II. Bilancia aktív a pasív.
Aktíva

...

200 €
150 €
500 €
120 €
560 €
400 €
1 000 €
2930€
293,70
717,48
77,05
3 288,80
3 256,138,61
56,44
4 398,22
175 346,6 200,2 628,2 1 76,15 602,03
2 988,-

12 561,-

15 843,42
1 828,71
19 815,08
267214,54
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Zostatky na bankových účtoch Obce Muránska Dlhá Lúka k 3 1.12.2013
ZBÚ VÚB a.s. Revúca
ZBU VÚB a.s. Revúca účet ZŠ
ZBU Dexia banka Slovensko a.s. Brezno
Fondové účty
VÚB a.s. Revúca Rezervný fond
Účet sociálneho fondu:
VÚB a.s. Revúca
Spolu:
Stav pokiadne k 31.12.2013

18 780,83
62,26
3 860,34

—

—

—

—

5 055,27
1 344,49
29103,19
0

Pasiva
Podrobný rozpis aktív a pasív sa nachádza na strane 4 a 5 záverečného účtu obce.
V roku 2013 obec poskytla zo svojho rozpočtu finančný transfer vo výške: 700
Z toho:
Občianske združenie Rúbanka: 200,- €
Občianske združenie !Sportový klub! MDL: 500 €

‚-

€

‚-

III. Prehl‘ad o stave a vývoji dihu.
Obec k 31.12.2013 neeviduje žiadny úver.

IV. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií.
Obec nic je zriad‘ovatel‘om žiadnej rozpočtovej organiZácie.

V. Prehl‘ad o poskytnutých zárukách podl‘a jednotlivých príjemcov.
Obec neposkytla zo svojho rozpočtu na podnikanie finančně prostriedky ani právnickým ani
fyzickým osobám.

VI. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikatel‘skej činnosti.
Obec nevykonáva podnikateľskú činnost‘.

VII. Hodnotenie pinenia programov obce.
V programovom rozpočte sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvatel‘stva.
Programový rozpočet zabfňa formulovanie zámerov a cieľov a následné rozdelenie výdavkov
rozpočtu do jednotlivých programov. Programový rozpočet obce MDL obsahuje 13
programov a to:
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola R: 4 919,- Č: 4 282,Program 2 : Propagácia a marketing R: 1 385, C: 1 370,Program 3 : Interné služby R: 18 409,- C: 17 239,-

—
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Program 4 : Služby občanom R: 52 766,- Č: 51 747,ProgramS : Bezpečnost‘—R: 2 127,- C: 373,Program 6: Odpadové hospodárstvo R: 18 985,- C: 16 723,Program 7 : Komunikácie R: 6 890,- C:5 673,Program 8 : Vzdelávanie R: 246 928,- C: 256 702,Program 9 : Kultúra R: 2 845,- C: 4 156,Program 10: Šport—R: 525,- Č: 512,Program 11: Prostredie pre život R: 27 713,- C: 20 052,Program 12: Sociálne služby R: 32 459,- C: 28 279,Program 13: Adrninistratíva: 119 918,- C: 124 933,—

—

—

—

—

—

-

Záver.
Návrh záverečného účtu Obce Muránska Dlhá Lúka za rok 2013 je spracovaný v súlade
s príslušnýrni ustanoveniami ~ 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a obsahuje všetky predpísané náležitosti podl‘a ~ 16 ods. 5 citovaného zákona.
Návrh záverečného účtu Obce Muránska Dlhá Lúka za rok 2013 v zmysle ~ 9 ods.2
zákona o obecnom zriadení a ~ 16 ods 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy bol zverejnený najmenej na 15 dní spósobom v obci obvyklým.
Riadna účtovná uzávierka za rok 2013 a hospodárenie obce za rok 2013 v súlade s ~ 9 ods.
4 zákona o obecnom zriadení a ~ 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samo správy bo ii overené audítororn.
Účtovná závierka za rok 2013 bola vykonaná podl‘a zákona č.431/2002 Z.z.o účtovníctve
v z.n.p. Učtovná závierka za rok 2013 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach
fmančnú situáciu Obce Muránska Dlhá Lúka k 31.12.2013 a výsledok hospodárenia za
uvedený rok jev súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.
V zmysle ~ 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam
obecnému zastupiteFstvu uzatvorit‘ prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Muránska
Dlhá Lúka za rok 2013 výrokom:
celoročné hospodárenie schval‘uje bez výhrad

V Muránskej Dlhej Lúke dňa: 25.2.2014

Helena Tornšíková
Hlavná kontrolórka

